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Algemene informatie 

 
Dagelijks Bestuur: 

Functie Naam Contact 
Voorzitter Rob van der Keur Email: voorzitter@zvscholtenhagen.nl  
Secretaris Vacature Email: secretariaat@zvscholtenhagen.nl  
Penningmeester Patrick Griess Email: 

penningmeester@zvscholtenhagen.nl  
 
Ledenadministratie 

Onderdeel Naam Contact 
Ledenadministratie Nick Kroep Email: 

ledenadministratie@zvscholtenhagen.nl  
 
Commissievoorzitters (bestuur): 

Commissie Naam Contact 
Wedstrijdzwemmen Vacature Email: 

zwemcommissie@zvscholtenhagen.nl  
Waterpolo Rens ten Asbroek Email: 

polocommissie@zvscholtenhagen.nl  
Activiteiten Nienke Griessen / 

Leo Weegerink 
Email: - 

 
Correspondentieadres:  Zwemvereniging Scholtenhagen 
    Scholtenhagenweg 32A 
    7481 VP Haaksbergen 
Internetadres:   www.zvscholtenhagen.nl  
 
  

mailto:voorzitter@zvscholtenhagen.nl
mailto:secretariaat@zvscholtenhagen.nl
mailto:penningmeester@zvscholtenhagen.nl
mailto:ledenadministratie@zvscholtenhagen.nl
mailto:zwemcommissie@zvscholtenhagen.nl
mailto:polocommissie@zvscholtenhagen.nl
http://www.zvscholtenhagen.nl/
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Lidmaatschap en contributie 2014-2015 

 

  Tot 12 jaar 12 jaar en ouder 

Leden uit 1 gezin 1e lid 2e lid 3e lid 1e lid 2e lid 3e lid 

Zwemmen en Waterpolo  €        48,76   €          43,61   €      38,40   €      65,00   €      54,30   €      48,76  
Trim en 
masterzwemmen €         48,76   €          43,61   €      38,40   €      48,76   €      43,61   €      38,40  

Jaarlijkse contributieverhoging is 5% per 1 juli. De contributiebedragen betreffen 
kwartaalbedragen. 
 
Overige Categorieën 

   Bedrag  Opmerking  

Donateur  €                 30,25   Per jaar 

Studenten  €                 22,75  
Per kwartaal + éénmalige kosten 
startvergunning 

Jaarlijkse contributieverhoging is 5% per 1 juli.  
 
De tarieven voor een startvergunning voor het kalenderjaar 2017 zijn: 
Leden jonger dan 12 jaar:  € 14,40 
Leden 12 jaar en ouder:  € 46,90 
Om deel te mogen nemen aan wedstrijden, dient de startvergunning per kalenderjaar betaald te 
worden. Ongeacht het aantal wedstrijden waaraan deelgenomen zal worden of de duur van het 
lidmaatschap. 
 
Voorwaarden lidmaatschap Zwemvereniging Scholtenhagen 
 

1. Aanmelding vindt plaats door het inleveren van het ondertekende 
aanmeldingsformulier.  

2. Bij de aanmelding moet éénmalig € 10,00 inschrijfgeld worden betaald. Dit bedrag wordt 
bij de 1e incasso van uw rekening afgeschreven. 

3. Het lidmaatschap van de vereniging houdt in dat u ook lid bent van de KNZB. 
4. Leden van de vereniging dienen zich te houden aan het reglement van de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de vereniging. 
5. De contributie wordt per kwartaal vooruitbetaald en wordt per incasso automatisch van 

uw rekening afgeschreven. 
6. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie tot het eind van het half jaar 

verschuldigd. De opzegtermijn bedraagt 1 maand vóór het einde van het half jaar (dus 
opzeggen vóór 1 juni of 1 december).  

7. Het lidmaatschap kan per half jaar schriftelijk (per post of e-mail) bij de 
ledenadministratie worden opgezegd (ledenadmin@zvscholtenhagen.nl). 

8. De contributie is inclusief het lidmaatschap van de KNZB en inclusief de collectieve 
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de KNZB. 

9. De contributie is exclusief startvergunningkosten, eventuele eigen bijdrage 
zwemwedstrijden, kosten waterpololegitimatiekaarten en vervoerskosten. 

10. Leden die als gevolg van onderwijs niet meer bij ZV Scholtenhagen kunnen trainen, maar 
wel graag lid willen blijven, kunnen een studentenkorting krijgen. Kijk voor de 
voorwaarden op www.zvscholtenhagen.nl.  

  

mailto:ledenadmin@zvscholtenhagen.nl
http://www.zvscholtenhagen.nl/
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Vakantierooster 

 
 
Einde zomervakantie 

 
 
Zondag 27 augustus 2017 (vanaf maandag 28 augustus 
starten de trainingen weer) 
 

Herfstvakantie Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2016 
 

Kerstvakantie Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018 
 

Voorjaarsvakantie Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 
 

Pasen Maandag 2 april 2018 
 

Koningsdag Vrijdag 27 april 2018 
 

Meivakantie Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018 
 

Hemelvaart Donderdag 10 mei (valt in meivakantie) 
 

Pinksteren Maandag 21 mei 2018 
 

Zomervakantie Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 
 

 
 
* Tijdens de schoolvakanties van de gemeente Haaksbergen zijn er geen trainingen.  
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Wedstrijdzwemmen 

 
Trainingstijden:      Trainer:  
Maandag 18:15uur – 19:15uur: Basiszwemmen  Rudie Damhuis 
Maandag 19:15uur – 20:15uur: Selectie & Integratie  Danny Bruggink & Erwin Wilens 
Dinsdag 19:15uur – 20:15uur: Selectie   Danny Bruggink 
Vrijdag 18:15uur – 19:15uur: Integratie   Amber Achterhuis 
Vrijdag 19:15uur – 20:15uur: Selectie    Erwin Wilens 
 
Trainers:       Tel: 
Amber Achterhuis Hoofdtrainer    06-29454156 
Rudie Damhuis Basiszwemmen   06-41847206 
Danny Bruggink Selectie    06-52697144 
Erwin Wilens  Integratie    06-53360320 
 
Leden zwemcommissie:     Tel: 
Nienke Griesen Voorzitter    06-83523967 
Amber Achterhuis Koppeling trainers & zwemmers 06-29454156 
Harriëtte Bolk  Wedstrijdsecretariaat 
Ellen Wielens  Communicatie   
Sander ter Beek Wedstrijdinschrijvingen 
Wout Wilens  Zittend lid 
 
De zwemcommissie is nog op zoek naar versterking. Wij hebben o.a. de bestuursfunctie nog 
vacant. Interesse? Mail ons gerust.  
Voor vragen gelieve eerst mailen naar zwemcommissie@zvscholtenhagen.nl. 
Bij dringende zaken kunt u bellen. 
 
 
Vrijwilligers 
Ieder seizoen zijn er veel vrijwilligers in de weer om alle trainingen en wedstrijden mogelijk te 
maken. Denk hierbij aan het organiseren van een wedstrijd, maar ook het regelen van de 
inschrijvingen voor alle andere wedstrijden. Daarnaast is er ook bij iedere wedstrijd begeleiding 
nodig en hebben we ook heel veel belang bij tijdwaarnemers om de gezwommen tijden op te 
nemen.  
Voor alle vrijwillige werkzaamheden bij de zwemafdeling, doen wij een beroep op u! Vele 
handen maken immers licht werk. Veel van de werkzaamheden kunt u zonder enig certificaat of 
diploma al uitvoeren, dus iedereen is welkom! 
Voor tijdwaarnemer wordt er ieder najaar een cursus gegeven. Deze bestaat uit vier avonden en 
wordt afgesloten met een mondeling- en praktijkexamen. 
Voor extra informatie over de werkzaamheden binnen de zwemcommissie en de zwemafdeling, 
kunt u contact opnemen met de zwemcommissie. Zie hierboven voor contactgegevens.  
 
Huisregels bij trainingen 

1. Kom op tijd! Zorg dat je 5 minuten van tevoren in het bad bent. 
2. We halen gezamenlijk materialen op en leggen de lijnen er gezamenlijk in. 
3. Meld altijd als er iets aan de hand is. (blessure, toiletbezoek o.i.d.) 
4. Loop niet zomaar weg tijdens/na de training. (pas na toestemming) 
5. We ruimen gezamenlijk de lijnen en materialen weer op als dat nodig is. 
6. Wanneer je niet kunt, meld je dan altijd af bij de (hoofd)trainer!  
7. Heb respect voor iedereen, voor zowel je trainer(s) als voor je medezwemmer. 

mailto:zwemcommissie@zvscholtenhagen.nl
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Huisregels bij wedstrijden 
1. Aanmelden 

Voor iedere wedstrijd krijg je een oproep (competitie) of een uitnodiging (alle andere 
wedstrijden). Bij een oproep wordt verwacht dat je bij de betreffende wedstrijd 
aanwezig bent. Mocht je om een zeer belangrijke reden toch niet kunnen, meld je dan 
af bij de persoon die vermeldt staat in de desbetreffende mail. Afmelden bij een trainer 
of een zwemvriendje is dus niet voldoende! 
Bij een uitnodiging mag je zelf kiezen of je aan de wedstrijd wil deelnemen of niet. Als je 
wél mee wil doen is het dus van belang dat je reageert op de mail dat je aanwezig bent. 
Hierbij vermeld je dan ook welke afstanden je wil zwemmen.  
 

2. Boete bij te laat afmelden 
Boetes die de vereniging krijgt opgelegd bij te laat afmelden of niet afmelden van 
zwemmers, zullen worden doorberekend naar de betreffende zwemmer. 
 

3. Op tijd 
Zorg dat je op tijd bij het verzamelpunt bent. Deze tijd staat altijd aangegeven in de 
oproep of de uitnodiging. Als je op eigen gelegenheid naar de wedstrijd gaat, meld je dit 
bij degene waarvan je de oproep of uitnodiging ontvangen hebt. Hij/zij zorgt ervoor dat 
deze informatie bij de ploegleiding terecht komt.  
 

4. Melden bij de ploegleiding 
Als je op eigen gelegenheid naar het zwembad gaat, wordt verwacht dat je 15 minuten 
voor aanvang van het inzwemmen aanwezig bent bij het bad. Meld je bij aankomst bij de 
ploegleiding, zodat zij weten dat jij er bent. Als het inzwemmen namelijk begint en jij 
bent niet gesignaleerd, wordt je afgemeld voor de wedstrijd met een eventuele boete als 
gevolg.  
 

5. Kleding 
Bij een zwemwedstrijd wordt verwacht dat je de clubkleding draagt en slippers aan hebt. 
Tevens wordt ook het dragen van de clubbadmuts op prijs gesteld. Zorg voor voldoende 
handdoeken en eventuele droge zwemkleding als je meerdere afstanden moet 
zwemmen.  
 

6. Bij de ploeg blijven 
Tijdens een wedstrijd wordt er niet in de overige baden gezwommen, mits die aanwezig 
zijn, en blijven we ook niet in de kleedkamers hangen. Iedereen blijft gezellig bij de ploeg 
zitten totdat de wedstrijd is afgelopen, zo kun je je medezwemmers aanmoedigen en 
hoeft ook de laatste die moet starten niet alleen te zwemmen.  
Wanneer je toch even weg moet, voor een toiletbezoek o.i.d., meld je dit bij de 
ploegleiding. Zorg er in ieder geval voor dat de ploegleiding jou niet hoeft te zoeken 
wanneer je naar de voorstarter moet. Boetes die worden opgelegd wanneer een 
zwemmer niet of te laat aan de start verschijnt, worden doorberekend aan de zwemmer. 
 

7. Eten en drinken 
Zorg ervoor dat je tijdens de wedstrijd voldoende eten en drinken bij je hebt. Het is niet 
verstandig om tijdens een wedstrijd koolzuurhoudende dranken te drinken of ijs, patat, 
chips of snoep te eten. Kies voor water of een sportdrankje en een gezond tussendoortje.  
 

8. Opruimen 
Na afloop van de wedstrijd neem je al je spullen weer mee naar huis en wordt verwacht 
dat je je afval netjes opruimt. Bij wedstrijd die wij zelf organiseren is het fijn als 
zwemmers ook even willen helpen met het afbouwen van het bad.  
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9. Sportief gedrag 
Van alle zwemmers en supporters wordt sportief gedrag verwacht. Aanmoedigen en 
juichen mag zeker, maar uitjoelen van andere verenigingen en zwemmers niet! Heb 
respect voor iedere aanwezige bij een wedstrijd en behandel iedereen zoals je zelf ook 
behandeld zou willen worden.  
 

10. Vervoer 
Omdat wij verzamelen bij de Els, wordt daar geregeld dat er zoveel mogelijk gecarpoold 
wordt. Toch wordt er wel verwacht dat je beschikbaar bent om te rijden wanneer je 
aanwezig bent bij de Els, zodat niet iedere keer dezelfde mensen moeten rijden. Mocht je 
geen vervoer hebben, zorg dan dat je met iemand anders mee kunt rijden.  
Zwemmers die op eigen gelegenheid naar een wedstrijd komen, dienen zelf voor vervoer 
te zorgen.  

 
Kosten deelname aan wedstrijden 
Startgeld 
Voor het wedstrijdzwemmen heeft de vereniging een bepaald budget begroot. Daarmee worden 
bepaalde wedstrijden door de vereniging betaald. De vereniging betaalt inschrijfgelden bij de 
Competitie, Overijsselse kampioenschappen, Limietwedstrijden en de 4 van Twente. Voor 
toernooien geldt een andere regeling, omdat hier per start betaald moet worden. Bij toernooien 
worden verder ook eventuele verzorgingskosten in rekening gebracht. 
 
Toegang tot de wedstrijden  
De toegang voor de toeschouwers tot de wedstrijden is gratis behalve bij de 
Kampioenschapswedstrijden georganiseerd door de KNZB. Op vertoon van een geldig 
officialpasje is de toegang bij deze wedstrijden ook gratis.  
 
Boete  
Als je voor een wedstrijd wordt uitgenodigd of opgeroepen, krijg je altijd de gelegenheid om je 
voor een bepaalde datum af te melden, indien je de dag van de wedstrijd je niet kunt. We gaan 
ervan uit dat niemand zich voor de competitie en voor Kampioenschappen afmeldt. Bij andere 
wedstrijden laten we de keuze aan jezelf. Van belang is dat je tijdig afzegt, dat wil zeggen 
uiterlijk op de datum die vermeld staat op de uitnodiging. Bij niet tijdige of te late afmelding 
zullen de startgelden en eventuele boetes, die de vereniging krijgt van de KNZB, worden 
doorberekend aan de zwemmer. 
Bij wedstrijden georganiseerd door de Regio Oost kan het zijn dat je op meerdere afstanden hebt 
voldaan aan de richttijden en dat je toch maar mag starten op één afstand. Indien je die afstand 
dan ook niet wilt zwemmen, ben je startgeld, administratieve heffing en een boete verschuldigd. 
Dit kan oplopen tot maximaal €16,00 per wedstrijddag, tenzij een doktersverklaring wordt 
ingeleverd. De vereniging zal deze kosten bij de zwemmer in rekening brengen. Let dus goed op! 
Wegblijven bij een wedstrijd zonder tijdige afmelding kost heel veel geld. 
De wedstrijden 
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ZV Scholtenhagen neemt deel aan verschillende wedstrijden. Niet iedereen ontvangt voor elke 
wedstrijd een uitnodiging omdat er leeftijdsbepalingen aan wedstrijden verbonden zijn. De 
trainers bepalen welke zwemmers aan welke wedstrijden deel mogen nemen. Wil je nou zelf 
heel graag meedoen aan een bepaalde wedstrijd, overleg dit dan met de trainer.  
 
Algemene wedstrijden 
Nationale zwemcompetitie: 
Dit seizoen zwemmen we in de 3e klasse Regio Oost. Het gaat er dus om wie er in dit 
deelnemersveld de snelste totaalploeg heeft. Voor elke wedstrijd worden vooraf voor elke 
leeftijdscategorie de afstanden vastgesteld. Het is dus van belang dat we in iedere 
leeftijdscategorie zwemmers hebben, zodat we geen punten mislopen. Afmelden voor de 
competitie is daarom dus geen optie ·. De vereniging zorgt ervoor dat we met zoveel mogelijk 
zwemmers deelnemen aan de competitie, dus daar willen we jou ook graag bij hebben! 
 
Data van de competitie 2017-2018: 
01-10-2017 Deel 1   Enschede 13:00 uur inzwemmen  
14-01-2018 Deel 2  Enschede  13:00 uur inzwemmen *organisatie ZVS 
04-02-2018  Deel 3   Losser   14:00 uur inzwemmen  
18-03-2018 Deel 4  Losser  14:00 uur inzwemmen 
22-04-2018 Deel 5  Enschede 13:00 uur inzwemmen 
 
Vijf van Twente: 
Dit zijn vijf wedstrijden voor de beginnende zwemmer. Het programma bestaat uit 25 en 50 
meters. Bij deze wedstrijd wordt een puntentelling gehanteerd, waardoor er aan het einde van 
het circuit een winnaar bekend is.  Bij iedere wedstrijd krijgt de deelnemer een vaantje als 
aandenken aan deze wedstrijd. 
 
Data van de Vijf van Twente 2017-2018: 
21-10-2017 Deel 1  Oldenzaal 15:00 uur inzwemmen 
17-12-2017 Deel 2  Hengelo 13:30 uur inzwemmen 
21-01-2018 Deel 3  Losser  14:00 uur inzwemmen 
14-04-2018 Deel 4  Hengelo 13:30 uur inzwemmen *organisatie ZVS 
13-05-2018 Deel 5  Enschede 13:00 uur inzwemmen 
 
Swimkick-Minioren: 
Ook de Swimkick-Minioren is een perfecte wedstrijd voor de jonge zwemmers bij onze 
vereniging. Tijdens deze wedstrijden kunnen zij kennis maken met de dingen die allemaal bij 
een wedstrijd komen kijken. Ook ouders kunnen bij deze wedstrijden fungeren als official 
(klokker) zonder dat hiervoor een certificaat is vereist. Dit heeft te maken met het feit dat deze 
wedstrijd op i-niveau gezwommen wordt. Dit geldt ook voor de Vijf van Twente. Mocht je dus als 
ouder vrijblijvend kennis willen maken met de functie als official, geeft dit dan aan bij de 
zwemcommissie. Zij kunnen je dan inplannen bij een van deze twee wedstrijden.  
 
Data van de Swimkick-Minioren 2017-2018: 
07-10-2017 Deel 1  Markelo 13:00 uur inzwemmen 
27-01-2018 Deel 2   Hengelo 13:30 uur inzwemmen 
11-03-2018 Deel 3  Enschede 13:00 uur inzwemmen 
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Laatste kans limiet: 
Er is een mogelijkheid om wanneer je in de buurt zit van een limiet, deze alsnog proberen te 
zwemmen in de Laatste Kans Limiet in Hengelo. Voor sommige wedstrijden zijn er door de KNZB 
limieten vastgesteld. Denk hierbij aan de Overijsselse Kampioenschappen of hoger. Deze moeten 
100% behaald zijn om mee te doen. Soms staat ook in de bepalingen dat de snelste 8 voor deze 
wedstrijd worden toegelaten. Dan heb je de limiet behaald, en moet je bij de snelste 8 zitten. 
 
De datum is nog niet vastgesteld door de KNZB. Deze krijg je zo spoedig mogelijk te horen. 
 
Middenafstanden: 
Deze wedstrijd is er om langere afstanden te zwemmen. 200 meters en 400 meters komen hier 
aan bod. Bij genoeg deelname (minimaal 10 zwemmers) doen wij uiteraard mee aan deze 
wedstrijd.  
 
De datum is nog niet vastgesteld door de KNZB. Deze krijg je zo spoedig mogelijk te horen. 
 
Nordhorn 2018: 
Nordhorn is een groot zwemfestijn met zo’n 1100 zwemmers en een programma dat verspreid 
is over 2 dagen. Tijdens dit toernooi wordt overnacht in tenten. Bij deelname aan dit toernooi 
wordt een kleine bijdrage in de onkosten gevraagd voor verzorging en startgelden.  
 
18-05-2018 Nordhorn  Tenten opbouwen  
19-05-2018 Nordhorn  10:00 uur inzwemmen  
20-05-2018 Nordhorn  08:00 uur inzwemmen 
 
Kampioenschappen 
Regio Oost Minioren A-finales:  
Aan de hand van de resultaten worden de 18 snelste zwemmers/sters uit de leeftijdsgroep 
meisjes geboren in 2007, 2006, 2005 en 2004 en de leeftijdsgroep jongens 2007. 2006, 2005, 
2004 en 2003 uitgenodigd. De winnaars mogen zich Overijssels kampioen noemen.  
 
09-06-2018 ?   ??:?? uur inzwemmen  
10-06-2018 ?   ??:?? uur inzwemmen  
 
Regio Oost Minioren B-finales: 
Deze Regio Oost Minioren B-finales zijn bedoeld voor zwemmers die niet mee mogen doen aan 
de Regio Oost Minioren A-finales. Van elk programmanummer worden maar 5 series 
gezwommen, dus kan het zijn dat je ondanks een behaalde richttijd niet mee mag doen.  
 
De datum is nog niet vastgesteld door de KNZB. Deze krijg je zo spoedig mogelijk te horen. 
 
Regio Oost A-Kampioenschappen  
Zwemmers geboren in 2005 of eerder kunnen zich door middel van een limiet, plaatsen voor de 
A-kampioenschappen die aan het eind van het seizoen in Kampen worden gehouden. De A-
kampioenschappen duren 4 dagen. Alle nummers worden hier gezwommen in alle jaargangen. 
Bij de dames en heren staan ook nog sprintnummers (50m) op het programma.  
 
??-??-???? Deel 1   ???   Korte Baan (25m)  
??-??-???? Deel 2   ???   Korte Baan (25m)  
26-05-2018  Deel 1   Kampen  Lange Baan (50m)  
27-05-2018  Deel 2   Kampen  Lange Baan (50m)  
02-06-2018  Deel 3   Kampen  Lange Baan (50m)  
03-06-2018 Deel 4   Kampen  Lange Baan (50m)  
Regio Oost B-Kampioenschappen  
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Jaarlijks worden ook de B-kampioenschappen gehouden. Deze kampioenschappen zijn bedoeld 
voor zwemmers die geen limiet voor de A-kampioenschappen hebben gehaald, maar wel de 
minder scherpe limiet voor de B-kampioenschappen.  
 
De datum is nog niet vastgesteld door de KNZB. Deze krijg je zo spoedig mogelijk te horen. 
 
Officials 
ZV Scholtenhagen heeft voor elke bevoegde official een nieuw official shirt. Deze zijn 
beschikbaar gesteld door de KNZB. De cursus tijdwaarnemer start in november en duurt 4 
avonden en eindigt met een klein examen. Wij roepen ouders/zwemmers boven de 18 op om 
deel te nemen aan deze cursus. Bij te weinig officials bestaat de kans dat ZV Scholtenhagen niet 
mag starten tijdens de wedstrijd. Dit zou sneu zijn voor de zwemmers. Geef je op bij Danny 
Bruggink voor 30 september 2017. vof@zvscholtenhagen.nl  
 

 
 
 
  

mailto:vof@zvscholtenhagen.nl
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Trimzwemmen/Masterzwemmen 

 
Elke vrijdagavond van 19:15 uur tot 20:15 uur is er trim- en masterzwemmen in de Wilder.  
De leeftijden variëren van 20 tot 70 jaar. Eenieder zwemt op zijn/haar eigen niveau. Zo zijn er 
leden die puur hun conditie op peil willen houden, ook zijn er leden die juist hun conditie op 
willen krikken. Er zijn oud waterpoloërs en wedstrijdzwemmers en ook mensen die vanuit het 
verleden geen zwemachtergrond hebben.  
 
Er worden verschillende zwemslagen geoefend, bekende en vrij onbekende. Het is een 
combinatie van wedstrijdzwemtraining en recreatiezwemmen, dit om de conditie en 
verschillende spiergroepen op peil te houden en/of te krijgen.  
 
Ook wordt er masterzwemmen beoefend, dit houdt in dat de wedstrijdslagen worden geoefend 
en verbeterd. Het doel is om de conditie en de zwemtechniek aanzienlijk te verbeteren. Er is 
zelfs de mogelijkheid om met wedstrijden mee te doen. 
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Waterpolo  

 
Zoals gebruikelijk vinden jullie in dit jaarboekje naast teamindelingen en officialroosters ook 
weer de competitieschema’s van alle teams. Deze data en tijden zijn onder voorbehoud. De 
laatste seizoenen is gebleken dat er nogal wat verplaatsingen van wedstrijden plaatsvinden na 
het uitkomen van dit boekje. Via onze website www.zvscholtenhagen.nl en via de sportlink app 
zijn altijd de actuele speeldata en –tijden van alle wedstrijden te vinden onder het kopje van de 
betreffende teams. Vertrektijden naar uitwedstrijden worden binnen de eigen teams 
gecommuniceerd. 
 
Ook komend seizoen is er de recreatieve waterpologroep. Speciaal voor senioren die het leuk 
vinden om een keer per week ongedwongen een balletje te gooien. Met name ouders van 
(jeugd)leden worden hierbij uitgenodigd om een paar keer vrijblijvend mee te doen. Ook oud 
leden en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Een training bestaat uit afwisselend 
een klein deel zwemmen, beenoefeningen, vang- en gooitechnieken en kleine partijvorm. De 
perfecte manier om aan de conditie te werken zonder competitieverplichtingen. 
 
Verderop in dit boekje staan de teamindelingen inclusief trainers en trainingstijden, coaches, 
teamleiders, agenda, etc. Namens de waterpolocommissie iedereen een geslaagd seizoen 
toegewenst. Mochten er nog vragen zijn dan kan een ieder dat laten weten via: 
polocommissie@zvscholtenhagen.nl.  
  

http://www.zvscholtenhagen.nl/
mailto:polocommissie@zvscholtenhagen.nl
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C-Jeugd 
 

 
 
Trainingstijden C-Jeugd: 
 
Dinsdag: 18:15 uur – 19:15 uur 
Donderdag: 19:15 uur – 20:15 uur 
 
Trainers/Coaches: Jan Kuipers en Michelle Smit 
 
Spelers: 
Bram Azink   Daan Ruumpol 
Pieter Papen   Jorn Brefeld 
Milan Reimerink  Chris Wielens 
Rens Damhuis   Tigo Oltwater 
Lieke den Uil   Amber Morsink 
Cas Morsink    
Bento Kuipers 
 
 
 
 

Datum Tijd Wedstrijd Locatie 

16 sep 18:15 Scholtenhagen CG1 - De Mors CG1 De Wilder 

23 sep 19:00 Scholtenhagen CG1 - De Dinkel CG1 De Wilder 

21 okt 18:15 Scholtenhagen CG1 - WS Twente CG1 De Wilder 

28 okt 18:15 Scholtenhagen CG1 - EZC CG1 De Wilder 

5 nov 17:15 OZ&PC CG1 - Scholtenhagen CG1 Vondersweijde 

18 nov 18:15 Scholtenhagen CG1 - Losser CG1 De Wilder 

25 nov 17:15 De Grunte CG1 - Scholtenhagen CG1 De Slag 

2 dec 18:15 Scholtenhagen CG1 - VZ&PC CG1 De Wilder 

9 dec 18:15 WS Twente CG1 - Scholtenhagen CG1 t Wooldrik 

16 dec 18:15 Scholtenhagen CG1 - VKC'03 CG1 De Wilder 

13 jan 16:30 De Mors CG1 - Scholtenhagen CG1  De Koerbelt 

20 jan 17:30 De Dinkel CG1 - Scholtenhagen CG1 Dorper Esch 

27 jan 18:15 Scholtenhagen CG1 - De Grunte CG1 De Wilder 

18 feb 15:00 EZC CG1 - Scholtenhagen CG1 Het Slagman 

24 feb 19:00 Scholtenhagen CG1 - OZ&PC CG1 De Wilder 

3 maa 17:10 Losser CG1 - Scholtenhagen CG1 Brilmansdennen 

10 maa 17:15 VKC'03 CG1 - Scholtenhagen CG1 De Vlaskoel 

17 maa 10:00 VZ&PC CG1 - Scholtenhagen CG1 De Stamper 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220872
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219066
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220682
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219257
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219369
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ8664
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219446
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219508
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/FBJ0627
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219630
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219738
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ812J
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219822
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219870
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ880E
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219940
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ818P
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220496
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220251
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ824O
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220305
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220390
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ8608
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220752
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ202G
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220621
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ894B
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Dames 1 
 

 
 
Trainingstijden Dames: 
Dinsdag: 18:15 uur – 19:15 uur 
Vrijdag: 20:15 uur – 21:15 uur 
 
Trainer/coach: Jorrit ten Asbroek 
 
Speelsters: 
Petra van der Hulst   Milou van Dijke 
Ellen Middelhuis   Kelly Stamborg 
Rowin Morsinkhof   Julia ter Huurne 
Lotte Azink 
Mirella Koenderink 
Rosa Stegink 
Roos Achterweust 
Michelle Smit 
Jantien Zoethout 
Sanne Wolferink 
Manon van der Keur 
  

Datum  Tijd Wedstrijd Locatie 

16 sep  19:45 Scholtenhagen Da1 - ZPC De Hof Da2 De Wilder 

1 okt  16:00 Piranha Da1 - Scholtenhagen Da1  Het Slagman 

8 okt  18:15 Scholtenhagen Da1 - Losser Da2 De Wilder 

21 okt  19:00 Scholtenhagen Da1 - Piranha Da1 De Wilder 

4 nov  19:00 De Zandstuve Da1 - Scholtenhagen Da1 De Stamper 

2 dec  19:00 Scholtenhagen Da1 - De Dinkel Da1 De Wilder 

10 dec  20:00 Scholtenhagen Da1 - EZC Da4 De Wilder 

16 dec  18:15 EZC Da4 - Scholtenhagen Da1 Het Slagman 

6 jan  19:00 Scholtenhagen Da1 - WS Twente Da3 De Wilder 

13 jan  18:30 ZPC De Hof Da2 - Scholtenhagen Da1 De Vijf Heuvels 

27 jan  20:10 Losser Da2 - Scholtenhagen Da1 Brilmansdennen 

17 feb  17:15 De Dinkel Da1 - Scholtenhagen Da1 De Vlaskoel 

24 feb  19:45 Scholtenhagen Da1 - De Zandstuve Da1 De Wilder 

14 apr  19:15 WS Twente Da3 - Scholtenhagen Da1 Twentebad 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220895
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220976
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ824O
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220990
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221372
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221057
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ894B
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221176
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221652
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221241
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ824O
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221278
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221363
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DWP1588
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221448
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ8608
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221620
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ202G
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221462
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/221705
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ852V
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Heren 2 
 
 

 
Trainingstijden Heren 2: 
Donderdag: 19.15 uur - 20.15 uur 
Vrijdag: 20.15 uur – 21.15 uur 
 
Trainer: Barry Bolster 
 
Spelers:  
Bent Bomers   Rik Vermaat   Nick Wolferink 
Sten Vis   Brian van der Pol  Leon Bouman 
Ruud Wiggers   Patrick Griess   Harrie Schutte 
Erdinc Omur   Kaj ten Asbroek 
Kyrian Lohuis   Rens ten Asbroek  
Max Achterweust  Jan Kuipers 
Sven Koens   Roland Klein Rot 
Nick Kroep   Gerben Borggreve  
 
 
 

Datum Tijd Wedstrijd Locatie 

16 sep 19:00 Scholtenhagen H2 - EZC H6 De Wilder 

30 sep 18:15 Scholtenhagen H2 - NDD H5 De Wilder 

8 okt 19:00 Scholtenhagen H2 - ZPC De Hof H4 De Wilder 

25 nov 18:30 Aquapoldro H4 - Scholtenhagen H2 Sprenkelaar 

2 dec 19:45 Scholtenhagen H2 - De Veene H2 De Wilder 

9 dec 19:45 ZPC De Hof H5 - Scholtenhagen H2 De Vijf Heuvels 

16 dec 19:00 Scholtenhagen H2 - De Berkelduikers H3 De Wilder 

6 jan 18:15 Scholtenhagen H2 - De Berkelduikers H2 De Wilder 

14 jan 19:50 NDD H5 - Scholtenhagen H2 Sportcentrum Rozengaarde  

20 jan 21:00 ZPC De Hof H4 - Scholtenhagen H2 De Vijf Heuvels 

27 jan 19:45 Scholtenhagen H2 - Aquapoldro H4 De Wilder 

25 feb 15:45 EZC H6 - Scholtenhagen H2 Het Slagman 

11 maa 18:15 Scholtenhagen H2 - De IJsselmeeuwen H4 De Wilder 

17 maa 18:00 De Veene H2 - Scholtenhagen H2 Het Sportpark 

24 maa 17:45 De Berkelduikers H2 - Scholtenhagen H2 De Beemd 

7 apr 17:30 De IJsselmeeuwen H4 - Scholtenhagen H2 De IJsselslag 

15 apr 18:15 Scholtenhagen H2 - ZPC De Hof H5 De Wilder 

21 apr 17:45 De Berkelduikers H3 - Scholtenhagen H2 De Beemd 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229249
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229345
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229103
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229144
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ912O
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229483
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229469
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DWP1588
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229517
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229308
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229088
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ9566
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229592
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DWP1588
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229507
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229319
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ824O
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229401
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229500
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ806G
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229390
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ080O
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229538
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/FBH249M
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229340
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/229277
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ080O
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Heren 1 
 
 

 
Trainingstijden Heren 1:  
Dinsdag: 19:15 uur - 20:15 uur 
Vrijdag: 21:15 uur – 22:45 uur 
 
Trainer/Coach: Rens ten Asbroek 
 
Spelers: 
Barry Bolster   Koen Somhorst   Guus Achterweust 
Wout Wilens   Stefan Blöte 
Bram Naafs   Jorrit ten Asbroek 
Joris ten Elsen   Jeroen van der Keur 
Patrick Mentink  Erwin Quak 

 

Datum Tijd Wedstrijd Locatie 

23 sep 19:30 WS Twente H3 - Scholtenhagen H1 t Wooldrik  

30 sep 19:00 Scholtenhagen H1 - DWV H1 De Wilder 

8 okt 19:45 Scholtenhagen H1 - NDD H2 De Wilder 

21 okt 19:45 Scholtenhagen H1 - Schuurman BZC H5 De Wilder 

28 okt 19:00 Scholtenhagen H1 - VZ&PC H3 De Wilder 

4 nov 19:15 Scholtenhagen H1 - Livo H3 De Wilder 

11 nov 17:10 Losser H1 - Scholtenhagen H1  Brilmansdennen 

18 nov 19:00 Scholtenhagen H1 - EZC H3 De Wilder 

25 nov 16:30 De Mors H4 - Scholtenhagen H1 De Koerbelt 

10 dec 19:15 Scholtenhagen H1 - Het Ravijn H4 De Wilder 

16 dec 17:30 WS Twente H4 - Scholtenhagen H1 t Wooldrik 

6 jan 19:45 Scholtenhagen H1 - De Mors H4 De Wilder 

13 jan 14:15 VZ&PC H3 - Scholtenhagen H1  De Stamper 

27 jan 19:00 Scholtenhagen H1 - WS Twente H3 De Wilder 

3 feb 19:15 DWV H1 - Scholtenhagen H1 Den Helder 

17 feb 17:35 NDD H2 - Scholtenhagen H1 Sportcentrum Rozengaarde  

3 maa 19:00 Livo H3 - Scholtenhagen H1 Van Pallandtbad 

11 maa 19:00 Scholtenhagen H1 - Losser H1 De Wilder 

17 maa 18:15 EZC H3 - Scholtenhagen H1 Het Slagman 

7 apr 19:25 Het Ravijn H4 - Scholtenhagen H1 Het Ravijn 

15 apr 19:00 Scholtenhagen H1 - WS Twente H4 De Wilder 

21 apr 19:25 Schuurman BZC H5 - Scholtenhagen H1 t Timpke 

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/218993
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ812J
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219138
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219239
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219918
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220271
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219417
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219469
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ8608
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219583
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219625
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ880E
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219754
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219789
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ812J
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220622
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/219312
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ894B
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220009
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220024
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DTZ913Y
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220191
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ9566
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220350
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQK104K
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220449
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220507
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ824O
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220663
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ848Y
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220786
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ838V
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/wedstrijd/220819
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/locaties/locatie/DQJ944Z
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W-Official 
 

Een vriendelijk doch dringend verzoek aan een ieder die W-official is. Wanneer je bent 
ingepland, wordt er ook van je verwacht dat je aanwezig bent. Het is te vaak voorgekomen de 
laatste seizoenen dat er mensen moesten bijspringen om een wedstrijd te kunnen laten 
doorgaan. Mocht je verhinderd zijn op een dag dat je bent ingepland, zorg dan a.u.b. voor 
vervanging. De lijst zal zo spoedig mogelijk via de mail verspreid worden en ook op de website 
worden geplaatst. Tevens gaan wij een App-groep aanmaken voor de w-officials, waardoor er 
onderling makkelijker geruild kan worden.  
 
We willen dit seizoen ook weer enkele nieuwe W-officials opleiden, waardoor de groep groter 
wordt en iedereen iets minder aan de beurt is. Bij interesse en of vragen mail naar 
waterpolocommissie@zvscholtenhagen.nl De cursus is ook uitermate geschikt voor mensen die 
niet zelf waterpolo beoefenen, maar toch erg geïnteresseerd zijn in het spelletje.  
 
 

RECREATIEVE WATERPOLOGROEP 

 
Trainer:  Kaj ten Asbroek 
Trainingstijden: Vrijdag 20:15-21:15 
 
Speciaal voor senioren die het leuk vinden om een keer per week ongedwongen een balletje te 
gooien. Een training bestaat uit afwisselend een klein deel zwemmen, beenoefeningen, vang- en 
gooitechnieken en kleine partijvorm. De perfecte manier om aan de conditie te werken of te 
ontspannen zonder competitieverplichtingen. 
 
 

WATERPOLOCAPS 
 

De caps van de jeugdteams worden beheerd door de coaches/teamleiders en blijven eigendom 
van de vereniging.  
Van de senioren wordt verwacht dat zij in overleg met hun teamgenoten zelf caps aanschaffen. 
Echter, ons damesteam en heren 2 team hebben sponsoren gevonden voor hun wedstrijdcaps. 
Deze zijn voorzien van het logo van Jawel vormgeving, Morsink en Bouwman Transport. Ook 
deze caps zijn eigendom van de vereniging en zijn in bruikleen gesteld. Een set bestaat uit 26 
caps (wit en blauw) met de nummers 1 t/m 13. 
Leg de caps na elk gebruik te drogen om een langere levensduur te houden.  
 
 

SCHEIDSRECHTERS 
 

De inzet van onze scheidsrechters is van groot belang voor het aantal in te schrijven teams voor 
de competitie. Op dit moment hebben wij 4 scheidsrechters. Graag zouden we nog een 
scheidsrechter op willen leiden om ook in de toekomst al onze teams in competitieverband te 
kunnen laten spelen. Om deel te mogen nemen aan de scheidsrechters cursus dient eerst het W-
official diploma behaald te zijn. We doen dan ook een dringend beroep op onze W-officials om 
zich aan te melden voor de scheidsrechters cursus. Meer informatie is te krijgen bij Kaj ten 
Asbroek via polocommissie@zvscholtenhagen.nl. Scheidsrechters zullen door hun inzetbaarheid 
als scheidsrechter niet meer achter de jurytafel ingepland worden. 
De volgende heren maken in hun hoedanigheid als scheidsrechter onze competitiewedstrijden 
mogelijk: 
Patrick Griess  Jeroen van der Keur  Ben Wolferink   Barry Bolster 

mailto:waterpolocommissie@zvscholtenhagen.nl
mailto:polocommissie@zvscholtenhagen.nl


19 
 

 
 

SCHOLENTOERNOOI WATERPOLO 
 

Op 25 maart 2017 staat het jaarlijkse waterpolo scholentoernooi weer op de agenda. Het wordt 
alweer de zesde keer dat dit toernooi plaats gaat vinden. De laatste jaren heeft dit toernooi het 
waterpolo in Haaksbergen flink in de schijnwerpers gezet en dat willen we graag voortzetten. 
We rekenen daarom ook dit seizoen op de hulp van alle waterpoloërs (en hun ouders). Er zijn 
deze avond geen competitiewedstrijden gepland en we verwachten dan ook dat alle leden 
aanwezig zijn om ook deze editie ook weer tot een succes te maken. Gedurende het seizoen 
worden jullie door de organisatie op de hoogte gehouden over wat er van jullie verwacht wordt. 
De organisatie is te bereiken via: wpscholentoernooi@zvscholtenhagen.nl. 
 
  

mailto:wpscholentoernooi@zvscholtenhagen.nl
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Sponsoren 

Bent u op zoek naar publiciteit voor uw eigen bedrijf?     
Of kent u iemand met een eigen bedrijf die op zoek is naar publiciteit? 
Draagt u daarnaast Zwemvereniging Scholtenhagen een warm hart toe? 
Informeer dan naar de mogelijkheden voor sponsoring van onze vereniging!  
E-mail: sponsorcommissie@zvscholtenhagen.nl 
 
Zwemvereniging Scholtenhagen wordt gesponsord door: 
Installatiebedrijf Borggreve 
Hassink Drukkers Haaksbergen 
Bi’j de Watermölle 
Bouwman transport 
Jawel Vormgeving 
 
De Zwemvierdaagse wordt gesponsord door:  
Arvids Hairworld, Dierenwinkel XL Wijlens, Ijssalon Paul Wilderink, The Phonehouse, Intertoys, 
Boek en Buro boekhandel, Ricks Flowers, Sport2000, Dierengilde Wielens, DA, Lilium, Plus, 
Damen Cafetaria, Breukers Electro, Benemonte Haarstudio, Vrielink Bakker, Kapsalon Thé en Co. 
 
Materiaalsponsoren: 
Bouwbedrijf Mulder Beckum, Auto Asbroek, B&A bouw en advies Haaksbergen, Hermeco 
Staalwerk, Wouter Hilderink Kwekerij, Ten Hag Makelaarsgroep, Electro Breukers, Bouwbedrijf 
Brevink, Bouwbedrijf Buurse, Bouwbedrijf Wijlens, GUPO Tegelzetbedrijf, Langezaal, Mees van 
den Brink, Hulshof Olie, Ten Hagen Schilderwerken, Bouwman Transport, Jawel Vormgeving, AM 
Badkamers. 
 
 


